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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló 
megállapodás aláírására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(11324/2010 – C7-0391/2010 – 2010/0106(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (11324/2010),

– tekintettel az Európai Unió és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről 
szóló megállapodás tervezetére (10304/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdésének a) 
pontja és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjának értelmében a 
Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0391/2010),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére, valamint 90. cikke (8) bekezdésére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására és a Külügyi 
Bizottság véleményére (A7-0345/2010),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok és Grúzia kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió 2004-ben 25, majd 2007-ben 27 tagállamra való bővítése alkalmat adott a 
keleti és déli szomszédaival való együttműködés új keretek közé helyezésére. Az Európai 
Unió egészen a dél-kaukázusi régióig kibővített szomszédságpolitikát kezdett folytatni, 
melynek célja az EU külső határain elhelyezkedő országokkal való együttműködés 
elmélyítése, azok biztonságának, stabilitásának és fejlődésének elősegítése, továbbá annak 
megelőzése, hogy az európai kontinensen új válaszfalak alakuljanak ki.

Európa egyre fokozódó érdeklődést mutat a dél-kaukázusi államok irányában, és most meg 
kell felelnie e jövőbeli határai mentén fekvő, biztosítandó zónát képező régió államaival 
szembeni elkötelezettségének. A dél-kaukázusi stratégiai jelentőséggel bír az Európai Unió 
számára, és az EU segítséget nyújthat e régió számára, hogy gazdasági és kereskedelmi téren 
fejlődjön. Az EU fellépésének elsősorban ösztönöznie kell és a felelősségteljes kormányzás, 
valamint az emberi jogok és a demokrácia teljes körű tiszteletben tartásának elvére kell 
épülnie. Ezért az Európai Uniónak aktívabb szerepet kell játszania a dél-kaukázusi régióban, 
ahogy arra az Európai Parlament által 2010 májusában elfogadott 2009/2216(INI) számú 
állásfoglalás is felhívja a figyelmet, és stratégiát kell kialakítania a stabilitás és a jólét 
megerősítése, valamint a régión belüli konfliktusok rendezésének elősegítése érdekében.

Az Európai Unió és a dél-kaukázusi országok – köztük Grúzia – közötti kapcsolatok 
elmélyítése mindenképpen hozzájárul a joggyakorlás és a szabadságjogok tiszteletben 
tartásának javításához. E célok megvalósításához teljes mértékben hozzájárul majd a 
Grúziával nemrégiben kötött két megállapodás: az engedély nélkül tartózkodó személyek 
visszafogadásról szóló és a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás.

* *

Az előadó helyesli e két, egymással összefüggésben álló és egybevágó megállapodás 
megkötését Grúziával, melyek kitolják a szabadság és a biztonság térségének határait az 
Európai Unión túlra, magába foglalva e szomszédos országot.

E két megállapodás mindenekelőtt rendkívül fontos állomást és előrelépést jelent az Európai 
Unió és Grúzia közötti kapcsolatokban. Az Európai Unió és Grúzia között világosan látszik a 
közeledésre irányuló egyértelmű szándék, ami az elmúlt években számos olyan jelentős 
politikai intézkedésben is kifejeződött, amely az Európai Unió és Grúzia közötti kétoldalú 
együttműködés megerősítésétől Grúzia Európa Tanácshoz és az emberi jogok európai 
egyezményéhez való csatlakozásáig terjedt. Az Európai Unió és Grúzia közötti 
megállapodások megkötése ezért bátorító előrelépést jelent, tekintve Grúzia európai 
törekvéseit és így ez az Európai Unió részéről is határozott jelzés. Segíteni fogja a baráti 
viszony kialakítását, a stabilitást, a biztonságot és a polgárok jólétét.

E megállapodások regionális szempontból is jelentős szereppel bírnak, és támogatni fogják az 
Uniónak a régió más országaival való együttműködés fokozására irányuló erőfeszítéseit. 
Grúzia számára előrelépést és az irányú bátorítást jelentenek, hogy elmélyítse szomszédaival 
és az Európai Unióval való együttműködését.
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Emellett e megállapodások arra is ösztönzik Grúziát, hogy végrehajtsa a szabadság, a 
biztonság és a jogérvényesülés terén szükséges reformokat. Az előadó meggyőződése, hogy a 
kölcsönös elkötelezettség szellemében az Európai Unió és Grúzia eredményesen küzdhet az 
illegális bevándorlás ellen és a két szerződő fél közötti könnyebb utazás és kapcsolattartás 
elősegítésével hozzájárulhat a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és a civil 
társadalom fejlesztéséhez.

A vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkönnyíti majd a polgárok 
közötti személyes kapcsolatokat, amelyek a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos 
és egyéb kapcsolatok fejlesztésének alapvető feltételét jelentik. A grúz állampolgárok 
vízummentessége fontos állomást fog jelenteni európai integrációjuk folyamatában. A 
vízumkönnyítés fontos szerepet játszik az emberek életében, mivel megerősíti a népek közötti 
kapcsolatokat, és megfoghatóvá teszi a szabad mozgás eszméjét, amely Európában az 
alapvető jogok egyikét képezi.

Ami e két megállapodás végrehajtását illeti:

Az előadó úgy véli, hogy Grúziában feltétlenül szükség van tájékoztató kampányokra annak 
érdekében, hogy tájékoztassák a polgárokat az új helyzetről, és hogy a polgárok élni tudjanak 
az új lehetőségekkel. Mindemellett a vízumpolitikai változásoknak mihamarabb meg kell 
jelenniük az európai intézmények weboldalain is.

Ezenkívül az előadó azt javasolja az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottságának és a megállapodások betartásának felügyeletével megbízott 
Európai Bizottságnak, hogy a megállapodások végrehajtását követően azonosítsák az 
esetleges akadályokat, valamint a megfelelő alkalmazást és az eljárások kölcsönösségét 
esetlegesen akadályozó mindenfajta aszimmetrikus korlátozást mind a konzuli szolgálatok, 
mind a határátlépés tekintetében.

Végezetül az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Parlamentet nem vonják be és 
nem tájékoztatják megfelelően a tárgyalások megindításáról és az ilyen jellegű 
megállapodásokat érintő tárgyalásokról. Az európai polgárokat közvetlenül képviselő 
Parlamentnek alapvető szerepe van az EU külső tevékenységei elszámoltathatóságának 
fokozása és a demokratikus ellenőrzés terén. Az előadó elvárja, hogy az intézmények közötti 
jóhiszemű együttműködés elvét alkalmazva az Európai Bizottság tájékoztassa a Parlamentet a 
megállapodások végrehajtásának eredményeiről.

* *
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7.10.2010

VÉLEMÉNY A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Európai Unió és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló 
megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(11324/2010 - C7-0391/2010 - 2010/0106(NLE))

A vélemény előadója: Krzysztof Lisek

RÖVID INDOKOLÁS

A rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló 
megállapodások aláírására vonatkozó politikai felhatalmazást tartalmazza a 2004 
novemberében elfogadott hágai program, amelynek célja egy közös megközelítés 
kidolgozása. 

A Bizottság az európai szomszédságpolitika (ENP)1 megerősítéséről szóló, 2006. december 4-
i közleményében ajánlotta a visszafogadásról és a vízumkiadás megkönnyítéséről szóló 
tárgyalások ENP-országokkal való megkezdését. 

A keleti partnerséget létrehozó prágai csúcstalálkozó 2009. május 7-i közös nyilatkozata a 
vízumliberalizációt hosszú távú célként jelölte meg, amelyet fokozatosan a biztonsági 
feltételek javulásának kell kísérnie a határokon átívelő bűnözés és az illegális bevándorlás 
leküzdése érdekében. 

A javasolt határozat figyelembe veszi és tükrözi a Grúziával folytatott együttműködés meglévő 
kereteit, különösen az 1999. július 1-jétől alkalmazott partnerségi és együttműködési 
megállapodást, a 2006. november 14-én jóváhagyott EU–Grúzia európai szomszédságpolitikai 
cselekvési tervet, valamint a fent említett prágai nyilatkozatot. 

A Grúziával kötendő, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírására 
vonatkozó tárgyalási irányelveket a Tanács 2008. november 27-én hagyta jóvá. A tárgyalásokra 
2009-ben került sor, és az elfogadott szöveget 2009. november 25-én parafálták. 2006. június 1-
je óta valamennyi uniós állampolgár mentesül a vízumkötelezettség alól, amennyiben legfeljebb 
90 napra utazik Grúziába.
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A megállapodás megkötésére irányuló határozati javaslat az EU vízumkönnyítési 
megállapodásainak kötelező elemeit tartalmazza, amelyek rögzítik a vízum kiadásáról szóló 
határozathozatalra vonatkozó határidőket, a vízumkiadás díjait, a vízumkötelezettség alóli 
mentességet, a szükséges dokumentációt és a kivételeket, valamint az úti okmányokkal 
kapcsolatos együttműködésről szóló közös nyilatkozatot. Ezenfelül Grúzia külön kérésére adott 
válaszként a javaslat részét képezi egy, a családtagokra vonatkozó könnyítésekről szóló uniós 
nyilatkozat annak érdekében, hogy további, az EU tagállamainak területén jogszerűen tartózkodó 
grúz állampolgárokkal családi kapcsolatban álló személyek számára könnyíthessék meg a 
mozgást. A rendelkezések nem vonatkoznak az Egyesült Királyságra, Írországra és a Dán 
Királyságra, amelyeket kétoldalú vízumkönnyítési megállapodások megkötésére kértek fel, 
ahogyan az EU-tagsággal nem rendelkező, de a schengeni egyezményhez tartozó országokat is.

A mobilitás javítása megkönnyíti a személyek közötti kapcsolattartást, amely a gazdasági, 
humanitárius, kulturális és egyéb kapcsolatok fejlődésének lényeges eleme. Ezért ez 
kulcsfontosságú szerepet játszik a keleti partnerség megvalósításában, mivel a hosszú távú cél a 
teljes vízumliberalizáció.

*******

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek az egyetértés megadását.
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A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE
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